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21.3.2019 A8-0206/185

Amendamentul 185
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Totodată, au fost întâmpinate 
dificultăți în cadrul aplicării normelor 
privind detașarea lucrătorilor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și a normelor 
privind cerințele administrative prevăzute 
în Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului16 la sectorul 
transportului rutier, caracterizat de un grad 
ridicat de mobilitate. Măsurile naționale 
necoordonate privind aplicarea și controlul 
respectării dispozițiilor cu privire la 
detașarea lucrătorilor în sectorul 
transportului rutier au generat sarcini 
administrative ridicate pentru operatorii 
nerezidenți din Uniune. Acest lucru a 
creat restricții nejustificate ale liberei 
prestări transfrontaliere de servicii de 
transport rutier, care au avut efecte 
secundare negative asupra locurilor de 
muncă.

(9) Totodată, au fost întâmpinate 
dificultăți în cadrul aplicării normelor 
privind detașarea lucrătorilor prevăzute în 
Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului15 și a normelor 
privind cerințele administrative prevăzute 
în Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului16 la sectorul 
transportului rutier, caracterizat de un grad 
ridicat de mobilitate. Măsurile naționale 
necoordonate privind aplicarea și controlul 
respectării dispozițiilor cu privire la 
detașarea lucrătorilor în sectorul 
transportului rutier au generat sarcini 
administrative ridicate pentru operatorii din 
Uniune și au creat o concurență neloială 
între întreprinderile din sector.

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii (JO L 18, 
21.1.1997, p. 1).

15 Directiva 96/71/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
1996 privind detașarea lucrătorilor în 
cadrul prestării de servicii (JO L 18, 
21.1.1997, p. 1).

16 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 

16 Directiva 2014/67/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 
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privind asigurarea respectării aplicării 
Directivei 96/71/CE privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului 
de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI”) (JO L 159, 
28.5.2014, p. 11).

privind asigurarea respectării aplicării 
Directivei 96/71/CE privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1024/2012 privind cooperarea 
administrativă prin intermediul Sistemului 
de informare al pieței interne 
(„Regulamentul IMI”) (JO L 159, 
28.5.2014, p. 11).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/186

Amendamentul 186
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (9a) Nerespectarea normelor privind 
crearea unei companii de transport 
internațional rutier creează divergențe pe 
piața internă și contribuie la dezvoltarea 
unei concurențe neloiale între companii. 
În consecință, condițiile privind crearea 
companiilor de transport internațional ar 
trebui să fie înăsprite și să devină mai 
ușor de monitorizat, în special în scopul 
de a combate crearea unor companii de 
tip „cutie poștală”.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/187

Amendamentul 187
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia, în propunerea sa din 8 
martie 201617 privind revizuirea Directivei 
96/71/CE, a recunoscut că punerea în 
aplicare a acestei directive ridică probleme 
și dificultăți juridice deosebite în sectorul 
transportului rutier, caracterizat de un grad 
ridicat de mobilitate, și a indicat că aceste 
probleme ar trebui abordate cel mai bine 
prin legislația specifică sectorului 
transportului rutier.

(10) Comisia, în propunerea sa din 8 
martie 201617 privind revizuirea Directivei 
96/71/CE, a recunoscut că punerea în 
aplicare a acestei Directive în sectorul 
transportului rutier, caracterizat de un grad 
ridicat de mobilitate, ridică probleme și 
dificultăți juridice deosebite și a indicat că 
aceste probleme ar trebui abordate cel mai 
bine prin legislația specifică sectorului 
transportului rutier. Cu toate acestea, 
având în vedere că sectorul 
transporturilor este unul dintre sectoarele 
cele mai vulnerabile, dispozițiile minime 
de protecție din Directiva 96/71/CE ar 
trebui să se aplice tuturor lucrătorilor.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128. 17 COM(2016)0128.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/188

Amendamentul 188
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (10a) Având în vedere lipsa de 
conducători auto din Uniune, condițiile 
de lucru ar trebui să fie îmbunătățite 
semnificativ pentru a spori atractivitatea 
profesiei.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Amendamentul 189
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare efectivă și proporțională a 
Directivei 96/71/CE în sectorul 
transportului rutier, este necesar să se 
stabilească norme sectoriale care reflectă 
caracterul specific al forței de muncă foarte 
mobile din acest sector și care asigură un 
echilibru între protecția socială a 
conducătorilor auto și libertatea de a presta 
servicii transfrontaliere a operatorilor.

(11) Pentru a se asigura punerea în 
aplicare efectivă și proporțională a 
Directivei 96/71/CE în sectorul 
transportului rutier, este necesar să se 
stabilească și să se aplice tot mai mult 
norme sectoriale care reflectă caracterul 
specific al forței de muncă foarte mobile 
din acest sector și care asigură un echilibru 
între protecția socială a conducătorilor auto 
și libertatea de a presta servicii 
transfrontaliere a operatorilor.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/190

Amendamentul 190
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Astfel de criterii echilibrate ar 
trebui să se bazeze pe conceptul legăturii 
suficiente a unui conducător auto cu 
teritoriul unui stat membru gazdă. Prin 
urmare, ar trebui să fie stabilit un prag 
temporal dincolo de care se aplică nivelul 
salariului minim și concediile plătite 
anuale minime din statul membru gazdă 
în cazul operațiunilor de transport 
internațional. Acest prag nu ar trebui să 
se aplice operațiunilor de cabotaj, astfel 
cum sunt definite în Regulamentul nr. 
1072/200918 și în Regulamentul nr. 
1073/200919, având în vedere că întreaga 
operațiune de transport are loc într-un stat 
membru gazdă. În consecință, nivelul 
salariului minim și concediile anuale 
plătite minime din statul membru gazdă ar 
trebui să se aplice în cazul cabotajului 
indiferent de frecvența și de durata 
operațiunilor efectuate de un conducător 
auto.

(12) Operațiunile de cabotaj, astfel cum 
sunt definite în Regulamentul nr. 
1072/200918 și în Regulamentul nr. 
1073/200919, sunt prestări de servicii care 
intră sub incidența Directivei 96/71/CE, 
întrucât operațiunea de transport are loc 
în totalitate într-un alt stat membru. În 
consecință, nivelul remunerației minime și 
concediile anuale plătite minime din statul 
membru gazdă ar trebui să se aplice în 
cazul cabotajului indiferent de frecvența și 
de durata operațiunilor efectuate de un 
conducător auto.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
18 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața 
transportului rutier internațional de mărfuri 

18 Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața 
transportului rutier internațional de mărfuri 
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(JO L 300, 14.11.2009, p. 72). (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).
19 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața 
internațională a serviciilor de transport cu 
autocarul și autobuzul și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 
300, 14.11.2009, p. 88).

19 Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind normele 
comune pentru accesul la piața 
internațională a serviciilor de transport cu 
autocarul și autobuzul și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 
300, 14.11.2009, p. 88).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/191

Amendamentul 191
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (12a) Din cauza particularităților 
operațiunilor de tranzit și a lipsei unei 
legături suficiente a conducătorului auto 
cu teritoriul statului membru gazdă, 
acestea ar trebui să fie excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/192

Amendamentul 192
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura controlul efectiv 
și eficient al normelor sectoriale în 
materie de detașare a lucrătorilor și pentru 
a evita sarcinile administrative 
disproporționate pentru operatorii 
nerezidenți, ar trebui instituite cerințe 
administrative și de control specifice în 
sectorul transportului rutier, profitând pe 
deplin de instrumente de control cum este, 
de exemplu, tahograful digital.

(13) Pentru a avea norme sectoriale 
clare și specifice referitoare la detașarea 
lucrătorilor în temeiul Directivei 
96/71/CE, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva (UE) 2018/957 a 
Parlamentului European și a Consiliului1, 
și al Directivei 2014/67/UE, precum și 
pentru a asigura aplicarea lor efectivă și 
eficientă și pentru a evita sarcinile 
administrative disproporționate pentru 
operatorii nerezidenți, ar trebui instituite 
formulare standardizate elaborate de 
Comisie și cerințe administrative și de 
control specifice reduse în sectorul 
transportului rutier, profitând pe deplin de 
instrumente de control cum ar fi Sistemul 
de informare al pieței interne (IMI), 
portalul GNSS (sistemul global de 
navigație prin satelit) privind transportul 
rutier și tahografele inteligente.
___________________________
1 Directiva (UE) 2018/957 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 iunie 2018 de modificare a 
Directivei 96/71/CE privind detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii 
(Text cu relevanță pentru SEE)
JO L 173, 9.7.2018, p. 16. 
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21.3.2019 A8-0206/193

Amendamentul 193
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (13a) Practicile prin care cea mai mare 
parte a profitului societăților de transport 
este atribuită societăților-mamă dintr-un 
stat membru, iar filialele din alte state 
membre primesc doar resurse limitate, 
deși ele sunt responsabile pentru cea mai 
mare parte din cifra de afaceri din 
activitatea de transport, pot duce la 
inegalități și la un transfer 
disproporționat al profiturilor între statele 
membre și ar trebui evitate. O consecință 
socială negativă a unor astfel de practici 
este faptul că veniturile conducătorilor 
auto din statele membre în care operează 
filialele sunt menținute la un nivel 
inferior. Pentru a combate eventuala 
concurență neloială în sectorul 
transportului rutier, astfel de practici ar 
trebui analizate îndeaproape, cu scopul de 
a fi prevenite.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Amendamentul 194
Marita Ulvskog
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raport A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul 
transportului rutier
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Propunere de directivă
Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

 (13b) Pentru a asigura respectarea 
deplină a legislației sociale și în 
așteptarea înființării Autorității Europene 
a Muncii, autoritățile de control 
competente ar trebui să aibă acces la toate 
datele transmise prin intermediul IMI și 
al portalului GNSS și să le verifice.

Or. en


